
 
 
 
BRUKSANVISNING FOR NORSKTALENDE BORDKLOKKE. 
 
Klokken har fire knapper plassert på to rader. Knappene på den øverste 
raden er plassert litt lenger fra hverandre enn på nederste rad. Høyttaler 
og batterirom befinner seg på klokkens underside. Eliminatorinngangen er 
plassert på baksiden, rett ovenfor batterirommet. Dekselet som sitter på 
kan tas av ved innstillinger av klokken. 
 
Klokken bruker 1 stk. 9 volt batteri. Den kan også tilkobles en eliminator 
slik at den går på strøm. Pass på at det har gått minst 20 sekunder etter 
at du har trykket på klokkens knapper, før du fjerner batteriet. Pass også 
på at du ikke trykker på noen av knappene før det nye batteriet er på 
plass. Tar du disse hensyn, vil du kunne skifte batteri uten å miste 
klokkens innstillinger.  
 
Klokken har følgende funksjoner: 
1. Klokke 
2. Ukedag, dato og årstall 
3. Vekkefunsjon med valgfri slumrefunksjon 
4. Timerapport 
5. Justerbar lydstyrke for klokken 
6. Elleve forskjellige vekkesignaler 
7. Justerbar lydstyrke for vekkesignal (alarm) 
8. Inngang for eliminator 
 
Selv om klokken har mange funksjoner er den allikevel lett å betjene. Vi 
skal nå se på hvordan du bruker de forskjellige knappene: 

 
Knappen øverst til venstre, er dato-knappen. Når du trykker på denne vil 
klokken si f.eks.: «Torsdag-tjueåttende-november-1997» 

 
Knappen øverst til høyre, er klokke-knappen. Når du trykker på denne vil 
klokken si f.eks.: «Klokken er femten-femtitre» 

 
Knappen nederst til venstre, er meny-knappen. Her kan du bla deg gjennom 
alle de valg klokken har å by på.  



Menyen har følgende valg: 
 
1. Alarm av eller på     
2. Slumrefunksjon av eller på 
3. Timerapport av eller på 
4. Still timene på alarmen 
5. Still minuttene på alarmen 
6. Justering av lydstyrke 
7. Valg av vekkelyd 
8. Justering av lydstyrke for alarmen 
9. Still årstall 
10.Still måned 
11.Still dato 
12.Still timene på klokken 
13.Still minuttene på klokken 
 
Når du blar deg gjennom de forskjellige alternativene i menyen, vil klokken 
alltid avslutte med å fortelle deg hvilke status hvert valg er innstilt på. 
Ønsker du å forandre status (f.eks. justere alarmen av isteden for på, 
eller forandre vekkelyd), trykker du på knappen nederst til høyre, som er 
status-knappen, til klokken annonserer det valget du ønsker. 
 
Når vekkeklokken ringer til innstilt tid om morgenen, kan du trykke på 
hvilken som helst av knappene for å stanse den. Klokken vil da si: «Stopp 
alarm», og deretter fortelle deg det aktuelle klokkeslettet. Har du på 
slumrefunksjonen kan du trykke på hvilken som helst av knappene for å 
stoppe alarmen midlertidig. Klokken vil da si: «Slumrefunksjon» og 
deretter fortelle deg det aktuelle klokkeslettet. Etter ti minutter 
begynner klokken å ringe igjen. Ønsker du å stoppe slumrefunksjonen må 
du trykke på en av knappene innen fem sekunder, etter at klokken har sagt 
«Slumrefunksjon». Klokken vil da bekrefte at alarmen er slått helt av, ved 
å si: «stopp alarm». Gjør du ikke dette, vil klokken ringe igjen hvert tiende 
minutt. 
  
Har du ytterligere spørsmål vedr. din norsktalende bordklokke kan du ta 
kontakt med hjelpemiddelsentralen der du bor, eller kontakte Adaptor AS 
(Tidl. Blindes Produkter) direkte på telefon 23 21 55 55. 
 


